OBECNÍ ZPRAVODAJ
pro Dolní Beřkovice, Vliněves a Podvlčí.
březen 2016
   AKTUÁLNÍ INFORMACE   
Dovolená praktického lékaře
MUDr. Valsová oznamuje, že ve dnech 21 až
25. března 2016 bude čerpat řádnou dovolenou.
Zástup v době dovolené, ordinace praktického
lékaře v Lužci nad Vltavou.
První kniha o Beřkovicích
Na OÚ je k prodeji kniha pan Karla Tichého, Od
přívozu k cukrovaru, historie technických staveb
obce Dolní Beřkovice, prezentovaná v sobotu 27.
února v Multifunkčním domě ve Vliněvsi. Cena
knihy je 480 Kč.
 Policie ČR
Mělničtí policisté si Vás dovolují pozvat na Den
otevřených dveří. Vítáni jsou nejen případní
uchazeči, ale celá široká veřejnost. Den otevřených
dveří Územního odboru Policie ČR Mělník se
uskuteční dne 19. března 2016 od 8:00 hodin do
13:00 hodin v prostorách Územního odboru Policie
ČR Mělník, Bezručova 2796. Návštěvníci si budou
moci prohlédnout nejen jednotlivá pracoviště,
   PLÁN AKCÍ V OBCI   
 Kultura
9. ples sportovců
11. března (pátek)
TJ Sokol Dolní Beřkovice si Vás dovoluje pozvat na
již 9. ples sportovců, který se uskuteční v pátek 11.
března na sále restaurace Na Knížecí. K tanci a
poslechu Vám bude hrát skupina Pepeto. Vstupné je
80 Kč. Připravena bohatá tombola.
Mateřinkový bál
19. března (sobota)
Mateřská škola Dolní Beřkovice si Vás dovoluje
pozvat na Mateřinkový bál, který se uskuteční
v sobotu 19. března 2016 od 20:00 hod. na sále
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Uvedení první knihy o Beřkovicích
V sobotu 27. 2. proběhlo ve Vliněvsi v
Multifunkčním domě uvedení a křest mé knihy o
historii technických staveb obce Dolní Beřkovice s
názvem Od přívozu k cukrovaru. Moc děkuji všem
pamětníkům a přispěvatelům, kteří mi s knihou
pomohli. Na knize jsem pracoval tři roky, trávil
mnoho času v badatelnách archivů, u pamětníků
nebo přímo v terénu v Beřkovicích a ve Vliněvsi,
které jsou mým milým a rodným místem. Kmotrem
knihy se stal starosta Miroslav Hrdý, přítomni byli
také kronikář Míla Pokorný a hudební doprovod
obohatila kapela T´N´T. Ještě jednou děkuji všem,
kteří přišli a zaplnili celý sál. Knihu je možné
zakoupit na Obecním úřadě v Dolních Beřkovicích.

speciální výslechovou místnost, policejní cely,
tělocvičnu, ale také výstroj, výzbroj a techniku,
kterou policisté při svých činnostech využívají.
Připravený bude také zajímavý doprovodný
program v podobě ukázek odborných činností,
práce na místě činu a podobně.
Zájemci o práci u Policie ČR budou mít také
jedinečnou příležitost na vlastní kůži si vyzkoušet
testy fyzické způsobilosti.
Police ČR
 Upozornění na úsek cyklostezky
Z důvodu havarijního stavu stromů podél
cyklostezky v úseku: konec obce Vliněves –
odpočívadlo za Posadovicemi, hrozí nebezpečí
úrazu pádem větví a stromů. Do doby, než budou
havarijní stromy odstraněny, tuto část cyklostezky
ve vlastním zájmu nepoužívejte. Na cyklostezce
před zmiňovaným úsekem jsou umístěny
informační tabule. Odstranění havarijních stromů je
v jednání s patřičnými úřady.

restaurace Na Knížecí. K tanci a poslech Vám bude
hrát pan Křováček. Vstupné je 80 Kč. Všichni jste
zváni.
Den otevřených dveří na zdymadle v Dolních
Beřkovicích
19. března (sobota)
Dne 19. 3. 2016 od 10:00 do 16:00 hod. pořádá
státní podnik Povodí Labe při příležitosti
Světového dne vody „Den otevřených dveří“ na
zdymadle v Dolních Beřkovicích.
Všichni jste srdečně zváni prohlédnout si vodní dílo
pod soutokem řek Labe a Vltavy.

Interaktivní zábavný program plný písniček,
tancování, soutěží a her s originálními rekvizitami,
balónky, zkrátka dovádění. Zúčastnily se děti
různých věkových kategorií od prvních krůčků po
školou povinné a zábava byla náramná. Akci
zajistila Obec Dolní Beřkovice ve spolupráci
s restaurací Na Knížecí a agenturou Maja. Lucie Čápová
Informace o investiční výstavbě
Obecní rozhlas
V měsíci lednu a únoru proběhla rekonstrukce
obecního rozhlasu ve Vliněvsi a byla umístěna
rotační siréna, zpět do areálu ZŠ na střechu hlavní
budovy. Rekonstrukce bude hrazena za finančního
přispění
Diakonie,
Českobratrské
církve
evangelické, Střediska humanitární a rozvojové
Karel Tichý
spolupráce, v rámci projektu „Odolná obec“.
Karneval Na Knížecí
Koncem měsíce února probíhalo testování rozhlasu.
V sobotu 27. 2. proběhl na sále restaurace Na Omlouváme se proto občanům, za rušnější konec
Knížecí v odpoledních hodinách dětský karneval. tohoto měsíce, ale provoz bylo nutné vyzkoušet a
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vyladit a bez zapnutého rozhlasu to nešlo. Druhá
část etapy rekonstrukce rozhlasu pro D. Beřkovice a
Podvlčí je plánována po schválení rozpočtu. Rozhlas
bude rozšířen do nové výstavby v H. Hájku, posílen
v ulici D. Hájek směrem ke zdymadlům a na dalších
vytypovaných místech. Cílem celé rekonstrukce je
propojit všechny místní části do jednoho funkčního
celku vysílacího řídícího pracoviště, který bude mít
ovládání a všechny funkce bezdrátového rozhlasu.
V současné době bylo možné hlásit prakticky pouze
v D. Beřkovicích.
Celý systém bude propojen do jednotného systému
varování a vyrozumění (JSVV), který provozuje GŘ
HZS ČR (Hasičský záchranný sbor). Systém bude
zálohován v případě výpadku elektrické sítě, bude
ho možné ovládat z Krajské operačního
informačního střediska SčK a napojen bude na
hladinoměry. Systém bude zmodernizován a hlavní
vysílací stanoviště bude situované do serverovny
přístavby ZŠ, kam bude signál hlášení posílán z OÚ.
Odtud bude rádiově rozesílán do obce Vliněves a
Podvlčí, do bezdrátových hlásičů umístěných v nové
výstavbě a do stávajících hlásičů obci. V případě
nemožnosti hlásit z OÚ, bude možné hlásit z
hlavního vysílacího stanoviště v přístavbě ZŠ.
Informace časopisu dTest
Pozor na neoprávněný odběr energií
Když se řekne neoprávněný odběr energie, vybaví
se vám možná nelegální dílny odebírající
neoprávněně elektřinu ve velkém. Neoprávněným
odběratelem se však neúmyslně můžete stát i vy.
Stačí, když si zapomenete pohlídat platby za energie
nebo si nevšimnete, že vaše měřící zařízení má
porušenou plombu.
Neoprávněný je podle energetického zákona odběr
energie bez uzavřené smlouvy o dodávkách nebo v
případě
opakovaného
neplnění
platebních
povinností. A dále pokud k němu dochází bez
měřícího zařízení nebo se závadou na měřícím
zařízení.
„I když máte smlouvu řádně uzavřenou a za energii
poctivě platíte, může se stát, že se nevědomě
neoprávněného odběru dopustíte, pokud bude
měřící zařízení poškozené, a to i bez vašeho
zavinění. Za stav měřícího zařízení odpovídá totiž
odběratel bez ohledu na skutečnost, jak k poškození
došlo. Platí to i v situaci, kdy je měřící zařízení na
veřejně přístupném místě a může jej poškodit
kdokoli,“ vysvětluje Lukáš Zelený, vedoucí právního
oddělní dTestu.

V souvislosti s neoprávněným odběrem elektřiny a
plynu se můžete dopustit i přestupku, za který se v
praxi ukládají pokuty v řádech tisíců korun, je
možné však uložit pokutu až do výše 100 000
korun. V krajním případě by mohl být neoprávněný
odběr energie považován za krádež dle trestního
zákoníku, za kterou hrozí v základní sazbě trest
odnětí svobody až na dva roky. Následkem
neoprávněného odběru energie může být přerušení
dodávek, dodavatel po vás ale především může
požadovat peněžitou náhradu a její výše vás může
nemile překvapit.
Odběratel je povinen nahradit dodavateli škodu za
neoprávněně odebranou energii a uhradit mu
náklady spojené se zjišťováním neoprávněného
odběru. Pokud se skutečná výše neoprávněného
odběru nedá zjistit a odběratel s dodavatelem se
nedohodnou, určuje se výše náhrady podle
zvláštních vyhlášek. „Dodavatel tak může při
výpočtu náhrady vycházet ze spotřeby spotřebičů
instalovaných v místě odběru, ale vyhlášky
umožňují dodavateli stanovit náhradu i na základě
maximálně technicky možného odběru, který může
být až jedenáctinásobně vyšší než běžná reálná
spotřeba,“ upozorňuje Lukáš Zelený.
Energetický regulační úřad připouští, že dodavatelé
někdy účelově využívají náhradní výpočet dle
vyhlášek místo skutečného zjišťování výše odběru,
aby náhradu maximalizovali. Ústavní soud nedávno
v souvislosti s neoprávněným odběrem elektřiny,
který se dá však vztáhnout i na odběr ostatních
energií, uvedl, že je na soudu, zda a jak vyčíslí výši
náhrady. Pro výpočet nemusí vůbec použít
vyhlášky, ale může vzít například v úvahu předchozí
historii spotřeby energie.
Předejít neoprávněnému odběru lze především
hlídáním smluvních závazků vůči dodavateli.
Kontrolujte tedy, zda včas a ve správné výši platíte
zálohy a nedoplatky z vyúčtování. Sledovat byste
měli i své měřící zařízení a o jeho poškození
informovat dodavatele. Měřící zařízení by mělo být
zabezpečeno proti poškození přiměřeně k místu,
kde se nachází. Pokud je umístěné na chodbě domu
či před domem, je možné jej zabezpečit skříňkou s
průhledítkem. V případě, že pronajímáte byt či dům,
převeďte raději energie na nájemníka, jinak
následky za případný neoprávněný odběr energií
ponesete vy.
Mgr. Lukáš Zelený, vedoucí právního odd. dTest,
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